
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 

 30/0۹/201۹          حنیف رهیاب رحیمی

 

 فرزانه یسیاستمدارمیوندوال، محمد هاشم 

شهادت شادروان محمد هاشم روز نهم میزان )اول اکتوبر( مصادف است با 
سیاستمداری بادانش، بادرد،  ،میوندوال یکی از فرزندان صدیق و دلسوز این وطن

، بود بی بضاعت مولوی فرزند یکشریف و خردمند. این شخصیت فرزانه که 
 ،بود اکثریت مردم کشورمسلط بر  ی کهدوران کودکی و جوانی اش را در فقر

سپری نمود. پس از فراغت از تحصیل با ذکاوت و توانایی فکری که داشت، مدارج 
ور ارتقا کش یترقی و پیشرفت را یکی پی دیگری پیمود و تا به کرسی صدراعظم

 یافت.
و درک خوبی که از اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور  حلیلتمحمدهاشم میوندوال با 
بهبود زندگی اکثریت مردم بخاطر از فقر و پسمانی و  میهنداشت، بخاطر نجات 

از ریشه تفاوت داشت. او حزب مترقی  آن زمانموجود  و سازمانهای را اساس گذاشت که با سایر احزاب سازمانی
، برای درمان دردهای میهن و مردم اساس گذاشت که استسی مترقی دموکرات را که مجهز با ایدیالوژی دیموکرا

ملیت، مشروطیت، دین،  صولمرامنامهٔ آن با درنظرداشت فرهنگ و کلتور مسلط در کشور، بر ا پایه های اساسی
بنابر تحوالت اجتماعی و ضرورت های روز آنرا می اکنون که  دیموکراسی مترقی، عدالت اجتماعی استوار بود

 مشاهده نمود. توان تحت شاخص های دین، آزادی، دیموکراسی سیاسی، دیموکراسی اجتماعی و دیموکراسی سیاسی 
توده های عوام آنرا درک نکردند ولی با کمال تأسف چون این حزب در زمان قدرت آن مرحوم پایه گذاری گردید، 

 در بین آن جای گرفت. نیز یک قشر بیروکرات فرصت طلب ه جوانان پیشرو و مردم عادی،در کنار یک عدو 
ظاهرشاه که مبارزات علنی و مخفی احزاب چپی و راستی به اوج خود رسیده بود،  گرچه بازهم در دوران محمد

ای پیروزی کودت ولی پس از کردباز و مردم حزب نوبنیاد مترقی دیموکرات جایگاه خاصش را در میان روشنفکران 
محمد داود و زندانی شدن سردار رهبر محبوب حزب مترقی دیموکرات توسط شرکای چپی کودتای  ،سرطان 2۶

 سایر کدرهای حزبی، این حزب را پارچه پاچه ساختند.
رکدام ههمه اقوام افغانستان را به گلهایی تشبیه می نمود که یک شخصیت ملی و سیاسی بود که شادروان میوندوال، 

آن با رنگ و بوی خاص در یک ُکرد زیبا جمع و آنرا زیب و زینت بخشیده اند و آن ُکرد زیبا و رنگارنگ، ملیت 
 افغان است.

او چون از میان مردم برخاسته بود و دردها و خواستهای مردم را در دلش حک داشت، در زمانیکه به بلندترین مقام 
بلندترین ردهٔ حکومت، برای  از همانجا یعنیدارت افغانستان برگزیده شد، مردمش را ازیاد نبرده و صدولتی یعنی 

و خواست تا درد مردم و خواستهای  اولین بار در تأریخ کشور دیموکراسی را بصورت حقیقی و واقعی آن تمثیل نمود
 .آنها را از زبان خودشان بشنود

، بدون بادیگارد و محافظ، رهسپار پوهنتون کابل گردید. در آنجا محصلین در آغازین روز رسیدن به مقام صدارت
به تظاهرات قهرآمیز و گسترده ای دست زده بودند که نیروهای  در روز سوم عقرب بخاطر شهادت یکتن از محصلین

 آنها شرکت، در فاتحهٔ شهدای امنیتی و حکومت از کنترول آن عاجز مانده بود. میوندوال به جمع محصلین پیوست
امر  ،که پیش از آمدنش در بین محصلین و با ایراد بیانیه ای از پی گیری قاتلین و رهایی محصلین زندانی شده کرد

 ، اطمینان داد.رهایی شانرا صادر نموده بود
شنیده می  قیوداتکدام مشکل و داد و فریاد همه بدون  ،صدارت میوندوال بروی مردم همیشه باز بوددفتر دروازهٔ 

نحوهٔ  «خلکو ته ورځم»اری میوندوال تحت نام کشد و از آنها دستگیری صورت می گرفت. این تنها نبود، برنامهٔ ابت
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دیگر تمثیل دیموکراسی بود که بطور منظم به والیات سفر می کرد و عرایض مردم خود را از نزدیک می شنید و 
خودش در روزهای معین بطور منظم به پارلمان می رفت  مردمی، قدامدر کنار این ا می نمود.و توجه به آنها التفات 

 آنها را با پدیده های دیموکراسی آشنا سازد. و رسم استیضاح از رئیس حکومت بوسیلهٔ وکال را تعمیم بخشد تا
 میوندوال حدود دو سال به صفت صدراعظم و رئیس حکومت ایفای وظیه نمود و پس ازآن خودش استعفا داد. 

داود، با خوشی و خوشبینی به وطن بازگشت  بغداد بود. با شنیدن خبر پیروزی محمدسرطان در  2۶هنگام کودتای در 
نت های کی جی بی قرار گرفت تا اینکه جمامورین وزارت داخله و ا بطور ِسری تحت تعقیب زودینمود ولی به 

، در اثر یک دسیسٔه سیدن محمد داودبه قدرت رماه پس از  2یعنی حدود  13۵2سال  بیست و نهم سنبلهبروز 
مان رژیم دژخیبزندان افگنده شد و از منزلش توسط نبی عظیمی برده وساختگی، بدون داشتن کوچکترین سند جرمی 

 .انجام عمل کودتا علیه رژیم سردار داود گردیدند در وی خواستار اعتراف ،شکنجه های پیهم روحی و جسمی با دادن
د شهید ساختند و بعد دستپاچه خالف تمام موازین حقوق بشر، او را با ضربات مشت و لگبه آن هم اکتفا نکرده  اما

ی این بنموده در حالیکه و انتحار حلق آویز رکت اتاقش پدر چخود را  اشاعالن نمودند که موصوف با نکتایی  شده
ه زندان برده ب کرتی، پتلون و پیراهن سفید باموصوف که  فراموش کرده بودند تحقیق کنندهعقل ترین جنایتکاران 

 در روی اتاقش می خوابید.مظلومانه  بلکه مانند محبوسین عادیو اصالً چپرکتی برایش مهیا نشده بود  شده بود
 چند تنی که وجدان های شانرا )اگر داشته باشند( لطمه دار ساختند نبی عظیمی ، در میاندر شکنجه و قتل میوندوال

م به مثابهٔ بدناباید  هنوز هم زنده هستند وبیشتر از دیگران درین جنایت و آدمکشی دست داشتند که  صمد ازهر و
  .رنج ببرنداز شکنجهٔ روحی  افغانستان ترین افراد اردو و پولیس

 عمل، بهتان انجام سرطان  2۶شهادت یک انسان عاشق به میهن و مردم، دروغ های شاخدار طرفداران کودتای 
ه رهٔ سیاسی موصوف اینها همکودتا بوسیلهٔ میوندوال که خود از کودتا نفرت داشت، برحق بودن و درست بودن مفکو

برای نسل کنونی مانند آفتاب واضح و روشن است. اگر یک عده بنابر مخالفت های شخصی، ملحوظات فامیلی و 
می خواهند به چشم مردم خاکستر وجدان شانرا زیرپا کرده و با بیشرمی و دیده درایی ارتباطات نزدیک با ارگ، 

ران سبک نزد دیگ آنها را ،قبول نمی کنند و این تالشهای بی معنی جفنگ های آنها را که مردم بدانندبپاشند، اینرا باید 
  می سازد.و روسیاه تر 

محمدهاشم میوندوال یا به دستور سردار محمد داود و یا هم بدون آگاهی وی، راه را برای پیروان خط مسکو شهادت 
، مترقی دیموکرات اندیشه و آیدیالوژی ملی با موصوفا که در حکومت ریشه دوانیده بودند، هموار و آسان ساخت. زیر

 چون
 در خط مقابل کمونیست نما ها قرار گرفته می توانست.  سپر آهنین
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